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Jalostuva perintömme

Vuosi 2008 oli Rahapaja-konsernin suurten muutosten 

aikaa. Huhtikuussa Raimo Makkonen jäi eläkkeelle toimi-

tusjohtajan sekä konsernin pääjohtajan tehtävistä palvel-

tuaan yhtiössä yli 20 vuotta. Hänen työnsä jatkajana 

kiitän edeltäjääni osuudestaan konsernimme menestyk-

seen. Näiden 20 vuoden aikana yhtiö kehitti merkittävästi 

teknistä osaamistaan, oli edelläkävijä numismaattisten 

tuotteiden suoramarkkinoinnissa sekä laajensi toiminto-

jaan Pohjoismaissa. Nyt meidän on hyödynnettävä ydin-

vahvuuksiamme – laatua, joustavuutta ja innovatiivisuutta 

– tarjotaksemme yhä parempaa asiakaspalvelua.

Olemme kehittäneet koko organisaation asiakaskeskei-

syyttä vuonna 2008 ja samoin teemme myös tulevina 

vuosina. Ensimmäinen toimenpide oli Rahapaja Oy:n ja-

kaminen kolmeen liiketoimintayksikköön: Käyttö rahoihin, 

Keräilytuotteisiin sekä Palkitsemistuotteisiin. Organisaatio-

muutoksen avulla kehitämme ennakoivaa lähestymistapaa 

asiakastarpeisiin vastaamiseksi ja seuraamme tehok-

kaammin tuotesegmenttien kannattavuutta. Toimintamme 

kehittämiseksi teimme päätöksen uudesta ERP-ratkaisusta, 

jonka myötä jatkamme raportointimenetelmien hiomista.

Samalla keskityimme entistä vahvemmin ydintuottei-

siimme ja –osaamiseen. Näin ollen luovuimme Svenska 

Medalj Ab:n omistuksesta ja  fuusioimme Rahapaja 

Insignian emoyhtiöönsä.

Uskomme näiden muutosten vahvistavan asemaamme 

markkinoilla. Kasvun varmistamiseksi on investoitava 

uusien tuotekonseptien ja myyntikanavien kehittämiseen 

sekä löydettävä uusia liiketoimintamahdollisuuksia 

Etusijalla 

asiakaskeskeisyys



entisissä IVY-maissa, tulevissa euroalueen maissa sekä 

muualla maailmassa.

Kasvavaa epävarmuutta 

Vuoden 2008 maailmanlaajuinen laskusuhdanne sekä 

metallien hintojen raju vaihtelu vaikuttivat suoraan 

konsernin tulokseen. Kuparin, nikkelin ja alumiinin 

hinnat nousivat alkuvuodesta, mutta putosivat merkittä-

västi vuoden loppupuolella. Ennätyslukemista romah-

taneet nikkelin ja kuparin hinnat yhdessä jalometallien 

hintojen nousun kanssa vaikeuttivat hinnoittelua ja 

varaston arvon määrittelyä.

Kaikesta huolimatta ensi vuoden tilauskanta näyttää 

hyvältä; Thaimaa on tehnyt Rahapajan historian 

suurimman käyttörahojen tilauksen. 

Vahvistimme myös asemaamme 

maailman johtavana eurokolikoi-

den toimittajana ja laajensimme 

jälleenmyyntitoimintoja Baltian 

markkinoilla.

Palkitsemistuotteiden liiketoi-

minta-alueella otimme käyttöön 

uusia tuotantomuotoja. Lisäksi 

keskityimme myös vastaamaan yritysten ja järjestöjen 

tunnustuspalkintojen kasvavaan kysyntään.

Usko tulevaisuuteen

Me Rahapajassa uskomme, että metallikoli koiden, juhla-

rahojen sekä uusien palkitsemis- ja tunnustustuotteiden 

kysyntä kasvaa tulevina vuosina. Näyttää myös siltä, että 

eurokolikoiden osuus rahan kierrossa kasvaa ja että yhä 

useammat maat ottavat käyttöön metallikolikot. Pitkän 

elinkaarensa ansiosta ne ovat myös ympäristöystävällinen 

vaihtoehto. 

Lopuksi tahdon kiittää henkilökuntaamme ymmärryksestä 

ja yhteistyöstä kuluneena vuonna. Heidän ammattitaitonsa 

on aina ollut osoitus sitoutumisestamme asiakaspalveluun. 

 Maarit Aarni-Sirviö

 Pääjohtaja, Toimitusjohtaja

Etusijalla 

asiakaskeskeisyys



Markkinajohtaja palveluksessanne

Vuonna 2008 Käyttörahayksikkömme toimitti tilauksia 

Ruotsiin, Irlantiin ja Kyprokselle. Thaimaan tilauksen  

myötä vuodelle 2009 odotetaan hyviä tuotannon luke-

mia. Lisäksi yksikkö täydensi pakkausvalikoimaansa  

läpi   näky  villä pusseilla ja kartoitti uusia liiketoiminta-

mahdol lisuuksia Aasiassa. Samaan aikaan Rahapaja vah-

visti asemiaan euroalueen johtavana kolikkotoimittajana.

Teräs nousussa

Viime vuosina jatkunut metallien hintojen raju vaihtelu sai 

monet keskuspankit suunnittelemaan vaihtoa perinteisistä 

kupari- ja nikkelikolikoista pinnoitettuihin teräskolikoihin. 

Näin pyritään vähentämään raaka-ainekustannuksia ja 

parantamaan kolikoiden valmistuskustannusten ja nimellis-

arvon välistä suhdetta. Maailmanlaajuisesta taantumasta 

huolimatta pinnoitettujen teräskolikoiden markkinoiden 

odotetaan kasvavan yhä useampien maiden uusiessa 

käyttö kolikkonsa. Olennaista on aihiovalmistajien kyky 

vastata teräspohjaisten kolikoiden kasvavaan tarpeeseen.

Vasemmalta: Niina Vainio, tuotantotyöntekijä

Matti Rastas, tulosyksikön johtaja, Käyttörahat

Muuttuvaa 
liiketoimintaa, 
kasvavaa  
kannattavuutta

“
”



Suuri huolenaihe on mahdollinen yhden ja kahden 

sentin kolikoiden poistuminen merkittävistä euroalueen 

maista. Karkeasti puolet Euroopan rahapajatuotannosta 

tulee pienistä kolikoista, joten päätökset niistä luopumi-

sesta aiheut taisivat rahapajoille huomattavia seurauksia. 

Euroalueen rahapajat joutuisivat ylijäämäisen tuotantoka-

pasiteettinsa armoille. Toisaalta kasvava taloudellinen epä-

varmuus on saanut monet kansallisen valuutan omaavat 

EU-maat harkitsemaan uudelleen euroalueen jäsenyyttä. 

Näiden maiden liittyminen valuuttaunioniin lisäisi merkit-

tävästi eurokolikoiden kysyntää. 

Ennakoivalla asenteella

Vastatakseen näihin haasteisiin Rahapaja on omaksu-

nut entistä ennakoivemman lähestymistavan asiakas- ja 

tavarantoimittajasuhteidensa kehittämisessä. Panostuksia 

markkinointi- ja projektinhallintavalmiuksien kehittä-

miseksi tullaan lisäämään samalla kun valmistusresursseja 

ja suunnitteluosaamista parannetaan jatkuvasti. Nyt enem-

män kuin koskaan kasvu löytyy uusilta vientimarkkinoilta 

ja kyvystä ennakoida kehittyvät asiakastarpeet. 

Vasemmalta:

1 kruunu, Ruotsi

50 stang, Thaimaa

2 euro, Suomi



Odotuksiesi arvoista osaamista

Suomen ensimmäinen värillinen juhlaraha lyötiin 

Rahapajan Keräilytuotteiden liiketoimintayksikössä 

tammikuussa 2008. Kymmenen euron hopeisen 

kolikon tunnuspuolella on sinivalkoinen Suomen lippu. 

Lisäksi valmistimme ensimmäisen platinakolikkomme 

osana Viron tasavallan kolmen 90-vuotisjuhlarahan 

kokonaisuutta. Kaksi sarjan muuta kolikkoa valmistettiin 

hopeasta ja kullasta. Latvialle toimitettiin juhlaraha 

kaksipuolisella väriaiheella. Juhlarahojen ja mitalien 

kysyntä oli vahvaa koko vuoden. 

Hyvältä näyttävät myös 2009 alkuvuoden tilauskirjat, 

sisältäen tilauksen uusimmalta asiakkaaltamme 

Armenialta. Erityisesti jalometallien hintojen vaihtelusta 

aiheutuvien haasteiden ennustetaan jatkuvan ensi vuonna.

Uusia muotoja, lisää väriä

Värikkäiden ja eksoottisten juhlarahojen sekä globaalien 

keräilyteemojen ennustetaan yleistyvän lähivuosina. 

Alansa edelläkävijänä Rahapaja kehittää yhteistyössä 

Viron keskuspankin kanssa ainutlaatuisesti muotoiltuja 

juhlarahoja, jotka julkistetaan vuonna 2009.

Hopeinen Mika Waltari -juhlaraha julkaistiin merkkivuoden pääjuhlassa  

Vanhalla Ylioppilastalolla. Syyskuun 19. päivänä 2008 tuli kuluneeksi 100 

vuotta kirjailija Mika Waltarin syntymästä. Kirjailijan syntymän 100-vuotisjuhlaa 

kunnioitettiin hopeisella, nimellisarvoltaan 10 euron juhlarahalla, joka julkaistiin 

Mika Waltari -seuran järjestämässä juhlassa.



Myös online-myynnin ja -markkinoinnin suosio kasvaa, 

eikä pelkästään siksi, että ne tavoittavat parhaiten nuoret 

keräilijät, vaan koska ne mahdollistavat paremman pääsyn 

maailmanmarkkinoille. Keräilytuotteiden myynti- ja markki-

nointiyhtiö Oy Nordic Moneta Ab jatkoi sijoituksia online-

myyntikapasiteetin kasvattamiseksi. Ensi vuonna yhtiö 

suunnittelee toimintansa laajentamista Baltian maihin.

Nopea, joustava ja luotettava

Rahapaja on luotettava kumppani, joka on projektinhallinta-

osaamisestaan tunnettu. Teemme parhaamme suunnittelusta 

toimitukseen, jotta asiakkaamme saavat haluamansa 

ajoissa ja suunnitellusti. Vahvuutemme ovat lukuisissa 

kansainvälisissä projekteissa todistetut viestintätaidot, 

nopeaan muuntautumiskykyymme perustuva joustavuus 

sekä kestävästä kumppanuudesta syntyvä luotettavuus.

     

Uuden organisaatiorakenteemme myötä Keräilytuotteiden 

liiketoimintayksikkö  on entistä valmiimpi tarjoamaan 

asiakkailleen parasta mahdollista palvelua.

Vasemmalta: Juha Ruskola, tulosyksikön johtaja, Keräilytuotteet

Satu Nuorala, projektipäällikkö

Pekka Kärkinen, myyntipäällikkö

Palvelua suunnittelusta 
toimitukseen“ ”

Vasemmalta:

Ruska, mitali

Vikings, keräilyraha

Joutsen, 1 kg hopeamitali

Suomen sota ja autonomian  

synty, kultainen keräilyraha



Uusia valmiuksia, arvostettua kokemusta

Rahapajan Palkitsemistuotteiden liiketoimintayksiköllä on 

pitkä historia laadukkaiden palkitsemis- ja lahjaesineiden 

valmistuksessa. Asiakasvastuullisuuden ja -keskeisyyden 

parantamiseksi yksikkö organisoitiin uudelleen elokuussa 

2008. Päämäärän saavuttamiseksi yksikön tuotevalikoimaa 

tarkennettiin. Lisäksi vuoden aikana yksikössä  panos-

tettiin erityisesti uuteen teknologiaan ja osaamiseen. 

Asiakkaamme ovat hyötyneet uudesta tarkkuusvalulinjasta 

sekä emaloijamestari Seija Bergin kokemuksesta. Rahapaja 

osti Bergin yrityksen vuonna 2008.  

Rahapajan harjoittelijaohjelman ansiosta Bergin arvokas 

perintö tulee säilymään.

Uniikkeja ratkaisuja palkitsemiseen

Henkilökunnan palkitsemistuotteiden ja laadukkaasti 

suunniteltujen lahjojen kysynnän odotetaan kasvavan. 

Yritykset ja organisaatiot etsivät jatkuvasti uusia tapoja 

muistaa ja palkita sidosryhmiä, henkilöstöä sekä tärkeitä 

asiakkaita. Jalometallinen design-tuote on arvostettu tun-

nustus ja vahva kiitoksen ele myös taloudellisesti epäva-

kaina aikoina. Carl Fabergéhen ulottuvan käsityöperinteen 

Arvonsa säilyttävät  
ratkaisut palkitsemiseen 
ja kiittämiseen

“
”

Vasemmalta: Jarkko Paajanen, tuotantopäällikkö

Risto Salmenoja, suunnittelija

Mika Peippo, tulosyksikön johtaja, Palkitsemistuotteet



ansiosta Rahapajalla on kokemusta ja lisäksi modernia 

teknologiaa valmistaa asiakkaille erottuvia ratkaisuja pal-

kitsemiseen. Tätä ilmentää erityisesti Rahapajan kehittämä 

Unique-konsepti, jonka avulla luodaan ainutlaatuisia 

yritys- ja henkilökuntalahjoja sekä koru- ja design-tuotteita 

palkitsemiseen ja kiittämiseen.

Vuonna 2009 yksikkö kehittää tarjontaansa markkina-

tilanteen ja asiakastarpeiden mukaisesti sekä investoi 

aktiiviseen markkinointiin, uusien palkitsemisratkaisuiden 

kehittämiseen sekä tehokkaisiin jälleenmyyntikanaviin. 

Kunnia- ja ansiomerkkien kysynnän odotetaan pysyvän 

vakaana myös vuonna 2009.

Kunnia tehdylle työlle

Kunniamerkit ovat tärkeitä maailmassa, jossa työn tekemi-

nen ohjaa ihmisten elämää. Ne ovat symboleja, joissa tehty 

työ kiteytyy kauniiksi ja arvokkaaksi muistoksi. Pitkistä 

ja kunniakkaista eurooppalaisista perinteistä huolimatta 

suomalainen kunniamerkkijärjestelmä on tärkeä osa myös 

nykyaikaista yhteiskuntaamme.

 

Yrittäjäneuvos Kirsti Paakkanen palkittiin pitkästä elämän-

työstä liike-elämän parissa Suomen Valkoisen Ruusun 

komentajamerkillä. ”Arvostan suuresti saamaani kunnian-

osoitusta työlleni, jonka olen liike-elämän parissa tehnyt. 

Kunniamerkki on arvokas symboli paitsi työstäni niin myös 

suomalaisuudestani”, kertoo Kirsti Paakkanen.



Kolikoissa on 
tulevaisuus

Lämpimät sukulaissuhteet

Viron keskuspankki ja Rahapaja ovat olleet kumppaneita 

1990-luvun alusta asti. Vuosien aikana keskinäinen luotta-

mus ja ymmärrys ovat vain kasvaneet. Yhteistyö 

kattaa sekä käyttö- että keräilyrahojen julkai-

sun ja valmistuksen. Ensimmäinen keräily-

raha lyötiin Rahapajassa vuonna 1991.

”Kumppanuussuhteissa arvostamme 

eniten kustannustehokkuutta ja laatua. 

Keskivertolaadulla tarkoitamme, 

että valmistusprosessi on pitkälle 

standardisoitu ja että lyöty raha 

on mahdollisimman virheetön. 

Yhteistyömme on osoittanut, 

että Rahapaja on logistiik-

Me Rahapajalla uskomme kolikoiden tulevaisuuteen. 

Pankki- ja luottokorttien suosiosta huolimatta metallira-

hojen käyttö yleistyy yhä. Kolikoiden taloudellisuus, tun-

nearvo, palvelumaksukulttuuri sekä arjen pienet ostokset 

ja poikkeustilanteisiin varautuminen tukevat tätä kehitystä 

myös tulevaisuudessa.

Tavoitteemme on kasvaa yhdeksi Euroopan merkittävim-

mistä rahapajoista. Menestystekijöitämme ovat vahvaan 

osaamiseen yhdistetty kustannustehokkuus, joustavuus, 

kyky uudistua sekä erityisesti design. Suomalainen tekno-

kansa ja teknologisen osaamisensa osalta edellä monia 

kilpailijoitaan”, kertoo johtokunnan varapuheenjohtaja  

Rein Minka Viron keskuspankista.

Suomalaiset ja virolaiset ovat sukulaiskansaa. He jakavat 

saman suomalaisugrilaisen perinteen. Ehkä samasta syystä 

Rahapaja ja Viron keskuspankki tulevat toimeen niin hyvin. 

”Me ymmärrämme toisiamme. On tärkeää, että olemme niin 

läheisiä”, Minka jatkaa. ”Rahapaja haluaa aina vastata asiak-

kaansa tarpeisiin. Ensimmäinen värillinen juhlaraha Eesti 

Lipp sekä virolainen erikoisuus Kodar-raha ovat esimerkkejä 

menestystarinoistamme. Kodar-rahalla on pitkä historia 

kansamme keskuudessa. Virolaisilla naisilla on ollut tapana 

kantaa koruja, joiden keskellä on kolikko. Näitä koruja 

kutsuttiin kodareiksi”, kertoo Minka.

logiaosaaminen on elinvoimaista myös kolikoiden val-

mistuksessa; tuhatvuotiset perinteet on jalostettu nykyajan 

vaatimuksia vastaaviksi.

Toimintaamme ohjaa asiakaslähtöisyys, johon perustuu 

myös laadukas projektiosaamisemme. Erityisesti käyttö-

rahojen myynti on luottamustoimintaa, jossa valtionvarain-

ministeriöt ja keskuspankit edellyttävät vähintäänkin valtion 

osaomistusta ollakseen valmiita kaupantekoon. Keräily- ja 

palkitsemistuotteissa olemme menestyneet markkinoiden 

syvällisellä tuntemuksella ja ennakointikyvyllä.



Vasemmalta ylälaidasta: 

Pentti Kivinen

Jukka Ohtola

Anssi Pihkala

Vasemmalta alalaidasta: 

Catharina Stackelberg-Hammarén 

Raimo Sailas

Hille Korhonen

Hallitus

Hille Korhonen, 1961

TkL

hallituksen jäsen

Nykyinen työpaikka Fiskars Oyj

Muut nykyiset luottamustehtävät: Nokian Renkaat Oyj:n  

hallituksen jäsen ja nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen, 

Keskuskauppakamarin talouspoliittisen valiokunnan jäsen

Rahapajan hallituksen jäsenenä vuodesta 2008

Anssi Pihkala, 1963

VT

hallituksen jäsen

Nykyinen työpaikka Hansel Oy

Muut nykyiset luottamustehtävät: KL-Kuntahankinnat 

Oy:n hallituksen jäsen, Suomen osto- ja logistiikkayhdis-

tys LOGY ry:n hallituksen varapuheenjohtaja

Rahapajan hallituksen jäsenenä vuodesta 2008

Raimo Olavi Sailas, 1945

VTK

hallituksen puheenjohtaja

Nykyinen työpaikka Valtiovarainministeriö

Muut nykyiset luottamustehtävät: Sitran hallituksen 

puheenjohtaja, Suomen Kotiseutuliiton hallituksen jäsen, 

Työtehoseuran valtuuskunnan puheenjohtaja,  

Biomedicum-Helsinki -säätiön hallituksen jäsen

Rahapajan hallituksen jäsenenä vuodesta 1993

Jukka Ohtola, 1967

KTM, CEFA

hallituksen jäsen

Nykyinen työpaikka Valtioneuvoston kanslia

Muut nykyiset luottamustehtävät: Boreal Kasvinjalostus Oy, 

hallituksen jäsen

Rahapajan hallituksen jäsenenä vuodesta 2008

Catharina Stackelberg-Hammarén, 1970

KTM

hallituksen jäsen

Nykyinen työpaikka Marketing Clinic Oy

Rahapajan hallituksen jäsenenä vuodesta 2004

Pentti Kivinen, 1943

OTL

hallituksen varapuheenjohtaja

Nykyinen työpaikka Suomen Messut Osuuskunta

Muut nykyiset luottamustehtävät:  

Suomen Kansallisoopperan hallituksen jäsen

Rahapajan hallituksen jäsenenä vuodesta 2008



Rahapaja-konserni on maailman ainoa rahanlyöntiorganisaatio, 

jossa kolmen eri maan rahapajat yhdistyvät yhdeksi 

liiketoimintaryhmäksi.

 

Rahapaja Oy jakautuu kolmeen eri liiketoimintayksikköön: 

Käyttörahoihin, Keräilytuotteisiin ja Palkitsemistuotteisiin.

 

Ruotsin rahapaja on kuulunut konserniin vuodesta 2002. 

Ruotsissa rahanlyönnillä on yli tuhatvuotiset perinteet.

 

Norjan rahapaja tuottaa norjalaiset käyttö- ja keräilyrahat.  

Se on ollut osa konsernia vuodesta 2003.

 

Nordic Moneta myy ja markkinoi Rahapaja-konsernin 

numimaattisia tuotteita. Suomessa Nordic Moneta toimii  

nimellä Rahapaja Moneta, Ruotsissa Mynthuset Sverige ja 

Tanskassa Mønthuset Danmark.

Rahapaja Oy

PL 100

01741 Vantaa

Puh. +358 9 894 31

Fax +358 9 898 274

www.mint.fi

 

AB Myntverket

Box 401 (Smedjegatan 19)

63106 ESKILSTUNA, Sweden

Puh. +46 (0)16 42 81 00

Fax +46 (0)16 42 81 20

www.myntverket.se

Mint of Norway Ltd

P.O. Box 53 (Hyttegt.1)

3602 KONGSBERG, Norway

Puh. +47 32 29 95 30

Fax +47 32 29 95 50

www.myntverket.no

 

Nordic Moneta Oy

Valimotie 16

00380 Helsinki

Puh. +358 10 80 80 40

Fax +358 9 2419 683

www.rahapajamoneta.fi


